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حتديات الدور األمريكي يف ظل تنامي القوة 
 الصاعدة 

 قريقة السالم عبد .د    

 عنابة جامعة السياسية العلوم قسم

 :مقدمــــة

إن دور الر�دة الــذي تتواله الوال�ت املتحــدة يف إطــار النظــام الــدويل اجلــديـد 
 مــام النجــاحأجيعلهــا يف مواجهــة التغريات اليت ترتبط ببنيــة وتطور وحــداتــه، فهي اليوم 

الباهر الذي حيققه االحتاد األورويب كتجربة تكاملية �جحة اقتصــــــــــاد� وهي يف مســــــــــار 
استكمال وحدهتا السياسية وتطوير سياستها األمنية املشرتكة، ومن جهة أخرى الزالت 

تسعى دائما واقتصادية وعسكرية و  معطيات جغرافيةروسيا متثل قوة كربى مبا متلكه من 
ائعة بعد احلرب الباردة. أما الياابن فهي حليف ســـــــياســـــــي إىل اســـــــرتجاع مكانتها الضـــــــ
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ومنافس اقتصـــــــــــــــادي عنيد ميلك من القدرات التكنولوجية ما يؤهله للطموح على لعب 
 دور عاملي.

اما فيما خيص الصــــــني، فال ختلو أي دراســــــة يف جمال الســــــياســــــة اخلارجية األمريكية إال 
للقوة  هليمنة على العامل، وذلك نظراوتتناوهلا كحد جديد ســـــــــــيواجه االنفراد األمريكي اب

االقتصـــادية والتجارية اليت أصـــبحت متثلها الصـــني كذلك قدراهتا التكنولوجية العســـكرية 
 وانتشارها يف العامل بصورة مثرية. 

إن الصــــــعود الصــــــيين أصــــــبح يثري قلق الوال�ت املتحدة ابإلضــــــافة إىل القوى 
رب رقما ريكا الالتينية، وحىت افريقيا تعتالصـــــــــــــــاعدة األخرى كاهلند وتركيا وبعض دول ام

ياسية على العامل نظرا ملوقعها اجليوسرتاتيجي وخصوصياهتا الس معادلة السيطرةفاعال يف 
 واالجتماعية واالقتصادية.

ورد يف دراســـة كونداليزارايس حول واقعية التفكري األمريكي وإعادة التفكري يف املصـــلحة 
ا تحدة بروسيا والصني قائمة على املصاحل املشرتكة أكثر ممالقومية ان عالقة الوال�ت امل

 إلطاراهي قائمة على القيم املشـــــــــــــــرتكة، وخبصـــــــــــــــوص روســـــــــــــــيا، مت جتســـــــــــــــيد اتفاقية "
، كما اشــــــــارت رايس إىل التحوالت الســــــــياســــــــية اليت 2008االســــــــرتاتيجي" يف مارس 

 تعرفها روسيا اليوم من انفتاح دميقراطي تطور تقين واقتصادي.

ســــبة للصــــني ترى رايس أن أتثريها املتصــــاعد على الســــاحة الدولية يعترب وابلن
عامال اجيابيا إذا ما التزمت مبسؤولياهتا الدولية إزاء القضا� االقتصادية والتجارية والبيئية 
غري أن خماوف الوال�ت املتحدة بشأن الصني ترتكز أساسا على تطوير أسلحتها ذات 

 جملس األمن الذي يؤهلها إىل أخذ مواقف قد تعارض املوقفالتقنية لعالية وموقعها يف 
األمريكي، غري أن ســــــــياســــــــة احلوار والتقارب الدبلوماســــــــي قد جتعل من هذه املخاوف 
تتالشـــــــى، حيث وقفت الصـــــــني يف الكثري من املناســـــــبات موقفا ينســـــــجم والســـــــياســـــــة 

ر قوات مشرتكة نشاألمريكية، كتعميق االتصاالت العسكرية ابلوال�ت املتحدة، وأتييد 
بني األمم املتحدة واالحتاد االفريقي  حلفظ السالم،  ومواجهة التسليح النووي يف كور� 

 1الشمالية.
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 التقليدية القوى أوال: 

يرى برجنسكيأن أوراسيا متثل أمهية ابلغة يف الرؤية االسرتاتيجية األمريكية، إذ 
 %60من الســــكان وموارد الطاقة و % 75ان التواز�ت داخلها أســــاســــية أل�ا تضــــم 

ر على : الذي يسيطما كندرمن ثروة العامل، واستنادا إىل نظرية األرض املركزية (حسب 
احملور اجلغرايف للتاريخ يعين األرض املركزية يســـــــــــــتطيع االســـــــــــــتفادة من الوضـــــــــــــع املركزي 

واآلســـــــــــيوية  ةللســـــــــــيطرة على أكرب جزيرة يف العامل، وتعين كتلة القرارات الثالث األوروبي
واالفريقية)، ركز برجنســـــــكي على ضـــــــرورة منع قيام روســـــــيا وعودهتا على االســـــــرتاتيجية  
األمرب�لية، ودعا لتوحيد أوراب العمود الفقري  اجليوســـــرتاتيجي املؤلف من فرنســـــا وأملانيا 
وبولونيا وأوكرانيا، وكذلك الرتكيز على توســـــيع حلف الناتو حنو الشـــــرق وإقامة عالقات 

ة بناءه مع روســـيا  واســـتمرار التحالف مع الياابن كشـــريك عاملي وإقامة شـــراكة مع أمني
الصـــني، يف حني تشـــجيع دول البلقان على إقامة تعددية جيوســـياســـية متنع أي قوة من 

 2السيطرة على املنطقة بني كل من أذربيجان، أو أوزبكستان، أوكرانيا.

 :روسيا-1

ازالت تشـــــــــــكل حمورا أســـــــــــاســـــــــــيا يف األمريكية الروســـــــــــية وم كانت العالقات
العالقات الدولية، وإذا كانت مرحلة الندية اليت ســـــــــــادت إابن احلرب الباردة قد انتهت 
بتفوق الوال�ت املتحدة اقتصاد�، عسكر� وايديولوجيا، فإن ذلك ال يعين إطالقا �اية  

األمريكي  ركقوة فاعلية متلك من املؤهالت ما جيعها متثل حتد� أســـاســـيا ملســـتقبل الدو 
 النظام الدويل. يف

حـــدثـــت حتوالت جـــذريـــة يف طبيعـــة العالقـــات  2001ســـــــــــــــبتمرب  11قبـــل 
، حيث تعززت االتصــاالت الدبلوماســية واملفاوضــات واللقاءات على األمريكية الروســية

بر�مج الدرع الصــــــــاروخي  مييزها بســــــــببغري أن االضــــــــطراب ظل  /عليا، مســــــــتو�ت 
األمريكي وإصـــــــرار االدارة األمريكية يف عزمها على إلغاء معاهدة الصـــــــواريخ املضـــــــادة، 

 روسيا بتزويد "الدول املارقة" ابألسلحة والتكنولوجيا العسكرية. اهتاموكذلك 
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العالقــات بني الطرفني منحىن  فقــد عرفــت، 2001ســـــــــــــــبتمرب  11أمــا بعــد 
يفا فعاال ومشــــــــــاركا يف التحالف العاملي ضــــــــــد اإلرهاب اليت تعاوين ليتكون روســــــــــيا حل

 3دعت إليه أمريكا.

الصــــاروخي األمريكي مصــــدر خالف بني الطرفني،  بر�مج الدرعوبقي ملف 
شــــكل ختوفا وحذرا منطرف روســــيا ابعتباره هتديد لألمن الروســــي، وتصــــرف منفرد من 

ون عل على ذلك، عرب املســــــــــــــؤولالوال�ت املتحدة ال يعري أدىن اهتمام لروســــــــــــــيا وكرد ف
الروس عن اســــــتيائهم من التصــــــرف األمريكي وإن كانوا غري مســــــتعدين للمجاهبة ومنع 
الوال�ت املتحدة من تنفيذ بر�جمها لكنهم ال يســــــــــتبعدون تدعيم قواهتم النووية بوضــــــــــع 
رؤوس نووية متعددة على الصـــــــواريخ عكس االلتزامات واالتفاقيات اليت أبرمتها روســـــــيا 

 4ن قبل.م

إن روســـــــيا بثروهتا اهلائلة وقوهتا املفرطة تســـــــعى إىل منافســـــــة الوال�ت املتحدة 
 األمريكية بعقد اورويب روســـي فهي متثل الرتســـانة النووية الثانية يف العامل، واملصـــدر الثاين

 او الثالث لألسلحة.

ومبنطق فرنســـــــي، ويســـــــعى األوروبيون إىل اعتبار روســـــــيا الضـــــــامنة للتوازن مع 
ريكا ويف نفس الوقت املواجهة للخطر اإلرهايب القادم من اجلمهور�ت اإلســــالمية يف أم

 5الشرق.

سوف تسعى روسيا إىل احلفاظ على نفوذها يف املناطق املهمة جغرافيا وسياسيا 
إذا ما فشـــــــــــــــلت يف إقامة عالقات صـــــــــــــــداقة مع الوال�ت املتحدة األمريكية، وهو ما 

روســــــــيا وغريها من القوى اليت تســــــــعى إىل التنافســــــــية  إقناع األخرية إىليســــــــتدعي هذه 
تقارب تكون فيها املكاســـــــب أكرب من وجود عالقات مواجهة  إقامة عالقاتبضـــــــرورة 

وتنـــافر، أي بعبـــارة أخرى جيـــب طي صـــــــــــــــفحـــة احلرب البـــاردة أين كـــانـــت العالقـــات 
ند إىل تمشدودة، فالتوجه ابلنسبة للدبلوماسية األمريكية سيكون حنو انتهاج سياسة تس

 6أوسع إمجاع دويل ممكن.
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اســــــــــة ســــــــــ حتدث عنهلقد احتوى مفهوم "عامل متعدد األقطاب" الذي كثريا ما 
هة الذي عنصـــــر املواج#روســـــيا يف النصـــــف الثاين من التســـــعينيات بشـــــكل صـــــريح على

عنه روســـــــــــيا يف عهد بوتني، مفضـــــــــــلة الرتكيز على "تعددية القوى املوجهة" مبدأ #ختلت
خلـارجيـة، يتميز ابلتنـافس الطبيعي مع الغرب على األســـــــــــــــواق موجهـا لســـــــــــــــيـاســـــــــــــــتهـا ا

ع دول م أوثقواالســــــــتثمارات والنفود االقتصــــــــادي والســــــــياســــــــي والســــــــري ابجتاه تعاون 
 7آسيوية.

لقد ابشــــــــــــرت روســــــــــــيا عقد اتفاقيات مع إيران إلكمال حمطة الطاقة النووية يف 
انتقادا من الوال�ت  ، وقد أاثر هذا العقد1995بوشـــــــــــــهر، مبوجب عقد مت توقيعه يف 

 8املتحدة األمريكية واسرائيل، واعترب هذا املوضوع أساس خالف بني الدولتني.

برغم اخلالفـــات القـــائمـــة، ظـــل التعـــاون الروســـــــــــــــي مع الوال�ت املتحـــدة لتعزيز 
األمريكية يف –االســتقرار االســرتاتيجي يشــهد تزايد  مطردا فقبل اجتماع القمة الروســية 

د خلطوات مشـــــرتكة جديدة، ويف غضـــــون ذلك أصـــــدرت الوال�ت كان اإلعدا  2005
املتحدة تصرحيات تزعم أن شروطا صحيحة مل تتوافر يف روسيا لتخزين األسلحة النووية 
والتخوف من وقوعها يف يد اإلرهابيني، غري ان روســــــــــيا أنكرت ذلك واعتربته ضــــــــــغطا 

عه الرئيســـــــــان يف القمة وق نفســـــــــيا عليها، غري أن هذا التوتر انتهى ابلتوصـــــــــل إىل اتفاق
بوتني) وأصــــــــــــــدرا بيا� مشــــــــــــــرتكا حول التعاون األمين يف احلقل النووي، وتعاو� -(بوش

 ملواجهة اإلرهاب النووي.

متثل روســــــيا هتديدا دائما ألي دولة يف العامل، نظرا لقدراهتا اجلغرافية، الدميغرافية 
دة دميقراطيات الصــــــاعوالعســــــكرية، فالتوســــــع العســــــكري الروســــــي يشــــــكل عقبة أمام ال

 ويعطي احلجة للوال�ت املتحدة للقيام بدورها يف محاية العامل احلر.

إن التطور احملتمل لروســـــــــــــيا ابإلضـــــــــــــافة إىل أوراب والياابن تعترب حتد�ت جديدة 
للوال�ت املتحدة من حيث قدرهتم على جتاوزها يف تســــــــــــيري الشــــــــــــؤون الدولية، غري ان 

ميكنها االســـــــــــــــتغناء عن االمكا�ت الصـــــــــــــــناعية واملالية االنتاجية الوال�ت املتحدة ال 
 للثالثية.
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ر تســــــــعى إىل االضــــــــطالع بدو  الدميقراطي جيعلهاإن توجه النظام الروســــــــي منو 
اكس وهو السـيناريو املقلوب واملع إىل اهليمنةحامي احلرية والسـالم ضـد أمريكا السـاعية 

 9للواقع الذي عرفه العامل إابن مرحلة احلرب الباردة

إن التحــدي الكبري الــذي تواجهــه الوال�ت املتحــدة ه عودة روســـــــــــــــيــا منــافس 
مؤهالت مرتبطــة ابقتصــــــــــــــــاد�ت متوازنــة قــابلــة للنمو  متتلكــه مناســـــــــــــــرتاتيجي نظرا ملــا 

 هام خاصــــــــــة وأن إنتاجها للبرتول قالل طاقوياملســــــــــتمر، وطاقة دميغرافية مؤهلة واســــــــــت
والغاز يشـــــــكل فاعال رئيســـــــيا عل الســـــــاحة الدولية ابلنســـــــبة لإلمكا�ت الطاقوية، كما 

 10تتميز روسيا بشساعة مساحتها واحتوائها على موارد أولية طبيعية هائلة.

ابلرغم من حماولة الوال�ت املتحدة التصـــــــرف دون أي اعتبار لروســـــــيا بصـــــــفتها  
افس اسرتاتيجي وذلك من خالل السيطرة على الناتو وتوسيعه والتدخل يف شؤون كمن

أوراب وإبراز  الضــعف الروســي، إال ان احلقيقة تكمن يف دور روســيا البارز على الســاحة 
الدولية، وهو ما تدركه الوال�ت املتحدة اليت تســـــــعى إىل إاثرة النزعات االســـــــتقاللية يف 

ألورويب ا –ا، وكذلك تعمل على منع التقارب الروســـــي القوقاز من اجل تفكيك روســـــي
والذي يشـــكل بديال لروســـيا خاصـــة وأن املبادالت التجارية بني روســـيا وأورواب وصـــلت 

، 2001مليار يورو سنة 10مليار يورو، يف حني مل تتحدى مع الوال�ت املتحدة  75
حدة وارد يف �ت املتفإرتباط الروس أبورواب ال مناص منه، يف حني االســـــــــتغناء عن الوال

 11العموم.

يكية اليت تعانيها روســيا إال أ�ا تشــهد دينام الدميغرافية واألمنيةرغم املشــكالت 
فيها االنتاج القومي مبعدالت جيدة، كما تشــــكل الصــــناعة  نشــــيطة يتصــــاعداقتصــــادية 

 تقدما ملحوظا خاصة يف جمال امليكانيك والبرتوكيمياو�ت...

، تعيش روســــــيا حتوال دميقراطيا ابرز املالمح، بوجود وعلى الصــــــعيد الســــــياســــــي
رئيس منتخب وبرملان منتخب ابالقرتاع العام أيضـــــــــا وحرية اعالمية وتعددية وهو عامل 

 12جيعلها أكثر استقرارا ومواجهة لالنتقادات الغربية
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 :أوربـــــا-2

، تعترب أوراب حليفا تقليد� للوال�ت املتحدة حبكم التاريخ والقيم االيديولوجية 
وكذلك ابرتباطهما الوثيق من خالل حلف األطلسي (�تو)، وتشكيل االحتاد األورويب 
املنشــــــود ال يعيق الســــــياســــــة األمريكية بقدر ما يرحيها ملا حققه هذا االحتاد من توســــــيع 

 13لقيم الدميقراطية فيها.يشمل دول شرقية وتعميم ا

ففي أوراب، تتحمـــل  الوال�ت املتحـــدة وحلفـــاؤهـــا يف النـــاتو مســـــــــــــــؤوليـــة فرض 
األوروبية وســــــــيكون من واجب –الســــــــالم، وهذا التزام يشــــــــكل حمور الروابط األمريكية 

الوال�ت املتحدة ان تضــــــطلع مبســــــؤوليتها العســــــكرية كلما توســــــع حلف الناتو شــــــرقا، 
ا، كما رار يف أوراب الشرقية والوسطى، وحتجيم النوا� العدوانية لروسيوذلك لتبيني االستق

ان أهم التحد�ت اليت تواجه السياسة األمريكية يف املراحل القادمة هو مسألة االرتباط 
بني توسع حلف الناتو شرقا وتوسع االحتاد األورويب ومهما كان التسع ستكون القوات 

 14االستقرار والسالم يف القارة.املسلحة األمريكية املسؤولة عن 

ال�ت األمريكية فإن الســياســة اليت انتهجتها الو  –وابلنســبة للعالقات األوروبية 
أثرت على عالقاهتا بدول أوراب، حيث أيد معظم  11/9/2001املتحدة بعد أحداث 

الدول الغربية، أمريكا يف حرهبا ضــــــــد اإلرهاب، وأعرب عن ذلك رؤســــــــاء أوراب ابملقولة 
لنا أمريكيون". غري أن األوربيون عارضـــــو ســـــياســـــة بوش االنفرادية واســـــتحواذه على "ك

 اختاذ القرار يف إطار اهليمنة على العالقات الدولية.

شـــــــــــــــكلت هذه املرحلة اختالفات جوهرية بني أوراب والوال�ت املتحدة، فأوراب 
فق مع ا يتتــدرك أن إدارة احملــافظون اجلــدد تســـــــــــــــعى إىل حتقيق خططهــا بال رادع، ومبــ

مصاحله اخلاصة واالعتماد على القوة املسلحة وليس على الدبلوماسية يف حني تتعارض 
هذه املبادئ مع نوا� أوراب ومصلحة االحتاد األورويب تكمن يف وجود نظام دويل تعددي 

 وليس نظام يهيمن عليه قطب واحد.

- 63 - 
 



 

   #

العسكرية  الفجوةوقد أدرك األوروبيون أن الوال�ت املتحدة تسعى إىل استغالل 
القائمة بينها وبني اآلخرين لالنفراد بصــــنع القرار الدويل دون مشــــاركة احللفاء واســــتبعاد  

 15كل قوة منافسة من لعب أي دور إال مبوافقتها.

إن االختالف األورويب األمريكي حول الرؤية للعامل يظهر بســــبب إصــــرار أورواب 
فضــيل ة العســكرية يف حل النزاعات وتعلى ترجيح كفة العمل الدبلوماســي على الوســيل

العمل اجلماعي على العمل املنفرد من إخالل األطر واملؤسسات الدولية القائمة خاصة 
جملس األمن، ومن هــذا املنطلق بــدا واضـــــــــــــــحــا االختالف بني النظرة األوروبيــة والرؤيــة 
األمريكية يف احلرب على العراق خاصــــــــــــــة من خالل دور فرنســــــــــــــا يف عرقلة حصــــــــــــــول 

 وال�ت ملتحدة على الشرعية الدولية للحرب.ال

كما انقســمت اآلراء حول مســتقبل العالقات عرب األطلس خاصــة بعد توســيع 
االحتاد األورويب، إذ يرى البعض أن اتباع اســـــــــــــــرتاتيجية جديدة لألمن القومي األورويب 

وئ اوالدفاع املشـــــــــــــــرتك يعترب بداية ظهور قطب أوريب جديد بقيادة فرنســـــــــــــــا وأملانيا من
 للوال�ت املتحدة.

بــار أورواب والوال�ت املتحــدة ابعت بني دولواحلقيقــة أنــه ال يوجــد خالف كبري 
التحالف االســــــــــرتاتيجي وجتانس املصــــــــــاحل ومهما كانت اخلالفات بينهما فال تعدوا أن 
تكون خالفات طبيعية نتيجة تشـــابك املصـــاحل، وأن الرغبة الوال�ت املتحدة يف االنفراد 

 16إبدارة الشأن الدويل هو سبب التعارض ال غري.

ال�ت املتحدة ما بوســــعها لتحقيق مصــــاحلة فرنســــية يف الوقت الذي عملت الو 
أملانية من أجل متاسك احللف األطلسي يف أوراب، سعت دول أوراب إىل توحيد صفوفها 
وبناء منافس اســـــــــــــرتاتيجي له مكانته العاملية، فكان اهلدف هو حتقيق وحدة مســـــــــــــتقلة 

لقيم األوربية ميا�ا ابمتحررة من القيود األمريكية تدفعها إىل ذلك قوهتا االقتصـــــــــــــــادية وإ
 17املشرتكة واملختلفة عن القيم األمريكية.

 :اليابان-3
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تعترب الياابن حليفا اسرتاتيجيا للوال�ت املتحدة يف منطقة شرق أسيا، كما أ�ا 
اإلطار األمثل ملمارســـــــــــــــة لعبة التواز�ت مع القوى اإلقليمية املمثلة يف الصـــــــــــــــني كور� 

ؤثر األمريكي خاصــة يف اجملال االســرتاتيجي، حيث ختشــى الشــمالية، بضــمان الوجود امل
القوى املتحالفة وحدة كورية تفتح اجملال أمام قوة نووية، مستقبلية (اإلشارة على امتالك  
كور� الشــــــمالية الســــــالح النووي)، وكذلك اخلطر الصــــــيين احملتمل ابلرغم من اســــــتقرار 

 العالقات معها يف املرحلة الراهنة.

تتوســـــــــــــــع  ةاليـاابنيـ-األمريكيــةعالقــات التجــاريــة واملبــادالت البينيــة وإذا كــانــت ال
تدرجييا وتدل على صــــفاء العالقات وتقارهبا، إال أن امليزان التجاري أصــــبح يطرح أكثر 
من تســــــاؤل ويثري الكثري من املخاوف، فقد وصــــــلت الصــــــادرات الياابنية حنو الوال�ت 

يف حني مل تتجـــاوز الصــــــــــــــــــادرات األمريكيـــة حنو اليـــاابن  %30املتحـــدة إىل حـــدود 
11%.18 

 وتعترب الياابن حليفا وثيقا للوال�ت املتحدة نظرا لتوافق الرؤى والتصـــورات على
مســـتوى األهداف والوســـائل، وابلرغم من كون الياابن قوة إقليمية مهمة يف شـــرق آســـيا 

ؤهلها للعب ســــــية واالســــــرتاتيجية اليت تواحمليط اهلادي إال أ�ا تفتقد لعوامل القوة الســــــيا
دور عاملي، خاصــــــة على مســــــتوى بنية قوهتا العســــــكرية، وحتضــــــر� يف هذا املقام مقولة  

 Un%#كاتب فرنســـــي بشـــــأن الياابن ليصـــــفها ابلعمالق االقتصـــــادي والقزم الســـــياســـــي
Géant Economique et un Nain Politique" 

اســة اعل أســاســي على مســتوى الســيوما زاد يف تقويض فرص الياابن للربوز كف
 %85الدولية هو التبعية اليت تعانيها من حيث املوارد الطاقوية، فهي تســــــــــــــتورد حويل 

مليون برميل  5من حاجياهتا النفطية من الشــــــرق األوســــــط ويصــــــل اســــــتهالكها حوايل 
 يوميا.

تستخدم الوال�ت املتحدة سالح النفط للضغط على الياابن لتحقيق مصاحلها 
 19رية وضمان التأييد السياسي يف قضا� القارة اآلسيوية.التجا
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غري أن ضــــــخامة االقتصــــــاد الياابين ابتت تشــــــكل حتد� كبريا للوال�ت املتحدة 
من حيث اعتبارها قطبا رائدا يف الصناعة والتكنولوجيا العاملية وهو ما يرجح فكرة تعدد 

 األقطاب اليت أصبحت تقلق القطب املهيمن.

 الصيين الصعود ثانيا:

واصــلت الصــني جناحاهتا يف ز�دة النمو االقتصــادي منذ مرحلة ما بعد "دنج"، 
ي للصــني دورا اليت تعط للنظرة األمريكيةوقد تتمكن من التحول إىل قوة عســكرية وتبعا 

يف النظـــام العـــاملي تســـــــــــــــتطيع الوال�ت املتحـــدة احلفـــاظ على عالقـــاهتـــا أبكثر املنـــاطق 
ديناميكية يف العامل، من الناحية االقتصــــــــــادية يف ظل القوة الصــــــــــينية املتنامية اقتصــــــــــاد� 
وعســـــــــــــــكر�. وملواجهــة تنــامي هــذه القوة، واحلفــاظ على العالقــات األمريكيــة ابملنطقـة، 

اهبة جمليتعني على الوال�ت املتحدة أن تعيد صــــــــــــــياغة عالقاهتا األمنية مع كور� موحدة 
الصني والياابن خاصة وأن التواجد العسكري األمريكي يف املنطقة قد يواجه الكثري  قوة

 20من الرفض بدواعي قومية.

 ترى الوال�ت املتحدة يف الصـــــــني قوة عدائية كامنة تتميز ابلتوســـــــعية والصـــــــعود
املســـــــــتمر، لذلك فهي تســـــــــعى إىل إدماجها يف االقتصـــــــــاد العاملي، ودفعها إىل التحول 
الدميقراطي كما تعمل اإلدارة األمريكية على احليلولة دون أن تكون الصـــــــــــــني منافســـــــــــــا 
اســـرتاتيجيا يف شـــرق آســـيا، وهو ما تؤكده منظومة الصـــواريخ الدفاعية املضـــادة املنتشـــرة 

 21بني الصني واتيوان.

 الوال�ت املتحدة ابلصـــــــــــــــني بثنائية االســـــــــــــــتيعاب يف كونداليزاريس عالقةحتدد  
املنظومة االقتصـــــادية الدولية مع اســـــتمرارية الضـــــغط الســـــياســـــي احلذر لتكريس االنفتاح 

 حتوائها مناواحلذر من أطماعها اإلقليمية يف القارة األســـيوية مما يدعو إىل  والدميقراطية
 22ها كالياابن واهلند وكور� اجلنوبية.خالل إقامة عالقات جيدة مع خصوم
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الل الصـــني، من خ ضـــغط علىكما تســـتخدم الوال�ت املتحد "اتيوان" كورقة   
األمريكي، ومســـــــاعدة اتيوان يف االســـــــتقالل  الصـــــــاروخي القوميتزويدها بنظام الدفاع 

 وهو ما يثري غضب الصني.

ازدادت خماوف الوال�ت املتحدة من ز�دة القدرات العسكرية للصني وتطويرها 
 إلضــــافةابللتكنولوجيا العســــكرية وما ميثله ذلك خطر على التوازن العســــكري يف آســــيا 

على النمو املتزايد لقوة الصــــني االقتصــــادية ومتكنها من منافســــة املنتوجات األمريكية يف 
#جلوء الوال�ت املتحدة إىل حماصــــرة املنتجات النســــيجيةالســــوق الدولية، وهو ما يفســــر 

الصــــينية لألســــواق األمريكية، مما دفع ابلصــــني إىل التهديد بغلق األســــواق الصــــينية أمام 
 املنتجات الزراعية للعامل الغريب.

القات واليت تشــكل جوهر الع–وميكن حتديد املصــاحل األمريكية يف شــرق آســيا 
 لي:ي فيما-األمريكيةالصينية 

ضـــــــــــــمان احلماية املتبادلة بني الوال�ت املتحدة والصـــــــــــــني من التعرض ألي  -1
 هجوم.

 االستقرار يف مضيق اتيوان والتسوية السلمية لقضية اتيوان. -2
 منع االنتشار النووي يف كور� وتشجيع الوحدة بني الكوريتني. -3
لحة ضــــــــد امتالك الياابن ألســــــــ الياابين والوقوف-تعزيز التحالف األمريكي  -4

 ووية.ن
التســــــوية الســــــلمية للخالفات الصــــــينية مع دول اجلوار حول احلدود البحرية  -5

 جلنوب الصني. املياه االقليميةمن أجل حرية التجارة يف 
 23ضمان االنفتاح االقتصادي يف شرق آسيا -6

واملالحظ هو أن هذه املصاحل ال ختتلف كثريا عن مصاحل الصني يف املنطقة مما 
 يشكل جوهر املواجهة.
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وير اقتصادها على تط يف القدرةللوال�ت املتحدة  الصيين ابلنسبةيكمن اخلطر 
واســـــــتخدامه لتحقيق أتثري ســـــــياســـــــي يف شـــــــرق آســـــــيا، فهي تعتمد على اســـــــرتاتيجيتها 

مع القوى الكربى وكذلك الصــــغرى لضــــمان انتشــــار اتم  والتجارية وتعامالهتاالصــــناعية 
 ا أبســـــطولآســـــي منطقة شـــــرقســـــكرية أوىل يف يف العامل، كما ان الصـــــني اليوم تعد قوة ع

حبري وقــدرات جويــة وقوات بريــة تنــافس التواجــد العســـــــــــــــكري األمريكي وهو مــا يفتح 
 24اجملال خلالفات سياسية بني الطرفني.

إن ما حيكم العالقات الصــــينية األمريكية مرتبط بثالث نقاط أســــاســــية تشــــكل 
 معامل ومستقبل هذه العالقات وهي:

الصــــيين واألهداف احليوية اليت تســــعى الصــــني على حتقيقها  حدود الطموح-1
 على املستوى االقليمي والدويل.

قدرة الســـــياســـــات األمريكية يف كبح الصـــــعود الصـــــيين خاصـــــة وأن احلروب -2
احملــدودة واالســـــــــــــــتبــاقيــة أثبــت عــدم فعــاليتهــا، كمــا ان نتــائجهــا غري مضـــــــــــــــمونــة مقــارنـة 

 اسية.إبمكا�ت املواجهة االقتصادية والدبلوم

مدى تعارض أو توافق املصــاحل األمريكية يف شــرق آســيا مع املصــاحل احليوية -3
 25للصني.

ومن هذه املنطلقات ميكننا حتديد طبيعة العالقات األمريكية الصـــــينية وفق رؤية 
اترخييـة، اقتصــــــــــــــــاديـة ايـديولوجيـة، بتفـاعـل كـل هـذه العوامـل ومقـارنتهـا بعالقـات القوى 

      26الصاعدة، وذلك من خالل اجلدول التايل:املهيمنة مع القوى 

 العالقات األمنية الفاعلون

مستوى االعتماد 
املتبادل 
(عالقات 
 اقتصادية)

التنافس 
 األيديولوجي

 النتيجة
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إن تزايد االهتمام األمريكي ابلصــــــــــــعود الصــــــــــــيين يعود إىل تقاطع األهداف - 
واملصـــــــاحل يف منطقة شـــــــرق آســـــــيا، إذ أن الصـــــــني تســـــــعى إىل تعزيز قدراهتا العســـــــكرية 

ية ضــــــمان حل ســــــلمي لوضــــــع " وكذلكيف "مضــــــيق اتيوان االســــــتقراراهلجومية وحتقيق 
 اتيوان بعيدا عن املطالب االنفرادية ابالستقالل.

وتفضــل الصــني نزع الســالح النووي لكور� الشــمالية وتوحيد الكوريتني وخروج 
القوات األمريكيـــة من املنطقـــة كمـــا تتخوف من التقـــارب األمريكي اليـــاابين واحتمـــال 

 النووي. امتالك الياابن للسالح

تعتمد الصـــني ســـياســـة االنفتاح االقتصـــادي للتواصـــل مع الوال�ت ملتحدة وكل 
 دول العامل، وتسعى إىل التسوية السلمية حلدودها البحرية مع اجلريان.

إن هذه األهداف واملصـاحل ال ختتلف يف جمملها عن أهداف ومصـاحل الوال�ت 
رجية الواضــــح يف الســــياســــات اخلا ملتحدة يف منطقة شــــرق آســــيا، وهو ما يفســــر التوافق

للبلدين، غري أن االختالف ســـــــــــيكون أكيدا حول من ســـــــــــيحتل الصـــــــــــدارة يف املنطقة 
 27مستقبال.

 القوى الصاعدة وافريقيا ثالثا:

تعمد الوال�ت املتحدة على إقامة عالقات مع القوى الصــــــاعدة وخاصــــــة اهلند 
ونداليزارايس وزيرة اخلارجية الســــــــــــابقة ك#وترىوالربازيل، فاهلند أول الدول املتأثرة ابلعوملة 

-الوال�ت املتحدة 
 الصني

تفوق القدرات 
العسكرية النووية 
للوال�ت املتحدة 
على اإلمكانيات 
 العسكرية للصني 

 (عدم تكافؤ)

عايل جدا ابلنسبة 
 .للطرفني

إىل حد اآلن 
ضعيف ويكاد 

 .ينعدم

العالقة حتتاج إىل 
 حتديد
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أ�ا تعد أبن تكون دولة دميقراطية فاعلة يف تشكيل النظام العاملي كما ان الربازيل حقق 
 28جناحا كبريا على مستوى استخدام الدميقراطية واألسواق ملعاجلة سلبيات املاضي.

تيجية مثل  اة اســــرت إن العالقات مع األمريكيتني جيب ان تتعزز مع دول دميقراطي
كندا واملكســيك وكولومبيا والربازيل والشــيلي ومتثل األمريكيتني اهتماما ابلغا يف ســياســة 

رامية، من عصـــــاابت إج هتديدات أمنيةالوال�ت املتحدة األمريكية نظرا ملا تشـــــكله من 
 29وأنظمة استبدادية وهتريب املخدرات.

 كور� الشمالية:-1

صــــــنفت اإلدارة األمريكية كور� الشــــــمالية كإحدى دول حمور الشــــــر المتالكها 
النووية، وهو ما يشـــكل هلا هتديدا  الصـــواريخ واألســـلحةأســـلحة الدمار الشـــمل خاصـــة 

لوجودها يف الياابن، اتيوان، أو كور� اجلنوبية، وعلى جماهلا احليوي املمتد يف شرق آسيا 
 اسرتاتيجية. ما حيتويه من دول حليفة وأهداف

 رفمل تعإن العالقــــات بني الوال�ت املتحــــدة األمريكيــــة، وكور� الشـــــــــــــــمــــاليــــة 
االســـتقرار منذ احلرب الباردة حيث احنازت كور� إىل املعســـكر الشـــيوعي، كما واصـــلت 

، رغم االتفاق الذي 2002حتديها للوال�ت املتحدة عرب تطوير بر�جمها النووي ســـــــــنة 
 والقاضي بتعهد "بيونغ يونغ" بوقف التجارب النووية. ،1994يربط الطرفني عام 

لقد أكدت كور� الشـــمالية مســـاعيها لكي تصـــبح قوة نووية وأعلنت انســـحاهبا 
اليت  1953من معاهدة خطر انتشار األسلحة النووية والتخلي عن اتفاقية اهلدنة لعام 

يف كل مرة كور�  دالكورية، وأصبحت هتد اجلزيرة#شبهيف  اليت كانت قائمةأ�ت احلرب 
 30اجلنوابية (حليفة امريكا) خبرق جماهلا اجلوي يف أكثر من مناسبة. 

اســــــتمر توتر العالقات بني الوال�ت املتحدة وكور� الشــــــمالية رغم الوســــــاطات 
اليت قامت هبا كال من الصــني وروســيا وكان الشــرط األســاس هودفع كور� الشــمالية إىل 

أن  اقتصـــــــادية وتقارب أمريكي، غري#ل تقدمي مســـــــاعداتتفكيك منشـــــــآهتا النووية مقاب
 حتديها مدركة واستمرت يف#"بيونغ يونغ" مل تبد نية صادقة يف اخلضوع إىل هذه الشروط
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ان امتالك األســـــــــــــــلحة النووية اســـــــــــــــرتاتيجية فعالة رادعة يف ظل امتالكها من قبل دول 
ىل عامل إ االنضــــــمامجناح يف حمدودة  يف النظام الدويل، والدخول إىل النادي النووي هو 

 الفاعلني الدوليني وحصانة ضد أي هتديد خارجي. 

إن التحدي الكوري الشــــــمايل للوال�ت املتحدة وإصــــــرارها على تطوير بر�جمها 
النووي أاثر تســاؤال مركز� حول رد الفعل األمريكي الذي متيز ابلليونة عكس ما حدث 

اه  ون األمريكيون عدة حجج تربير سياستهم جتضد العراق، ويف هذا اجملال طرح املسؤول
 كور� الشمالية جنملها فيما يلي:

عدوانية او غزو عســـــــكري ضـــــــد بلدان أخرى  أبعمالكور� الشـــــــمالية مل تقم  -1
 مثل ما فعل العراق يف غزو للكويت.

عدم وجود حافز اقتصـــــــادي واضـــــــح كما هو نفط العراق بل كور� الشـــــــمالية  -2
 مزرية وأوضاع انسانية سيئة.تعيش حالة اقتصادية 

" أن كور� الشـــــــــــــــمالية تتيح امتيازا ألمريكا مقارنة ابملوقف بول ولفويتزيرى " -3
ول خطة بناء املفاعالت النووية واحلصــــــــ إىل تنفيذمن العراق، نظرا الحتياجها 

على شـــحنات الطاقة والبرتول، إن "بيونغ يونغ" واجهت تراخي عملية إنشـــاء 
الطاقة األمريكية إبعادة تشـــــغيل مفاعالهتا النووية  تووقف شـــــحنااملفاعالت 

 والتوسع يف صادراهتا من الصواريخ.
تتيح كور� الشــــــــمالية للوال�ت املتحدة فرصــــــــة احلركة يف شــــــــبه اجلزيرة الكورية  -4

وجود  املخابراتية تشــــــــــري إىل#ومراقبة التســــــــــلح يف املنطقة خاصــــــــــة وأن التقارير
 ة والكيماوية.األسلحة البيولوجي إمكانية انتاج

بني منطقــة شـــــــــــــــبــه جزيرة كور� ومنطقــة الشـــــــــــــــرق  الطبيعــة االقليميــةاختالف  -5
 31األوسط.

 :إيران-2

ال ترتدد الوال�ت املتحدة يف إبداء تدمرها من اسرتاتيجية إيران الساعية للهيمنة 
على الشــرق األوســط متخذة من تطوير الســالح النووي وســيلة لذلك، فقد اعتربها من 
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"حمور الشـــــــــــــر" نظرا لعالقاهتا مع املنظمات اليت تصـــــــــــــنفها أمريكا إرهابية ومتطرفة  دول 
كحركة طالبان، وتنظيم القاعدة، غري ان التحدي الكبري الذي جيابه الوال�ت املتحدة 
يف إيران، هو قدرهتا على الصـــــمود ضـــــد احلصـــــار االقتصـــــادي املفروض عليها منذ أزمة 

�مج نووي أصــــــــبح حقيقة واقعية هتدد كل دول املنطقة الرهائن وإصــــــــرارها على إقامة بر 
 ويضع حدا للتفوق االسرائيلي املدعم من قبل الوال�ت املتحدة األمريكية.

"إن النظام اإليراين يعمل على بناء صواريخ  إيران:ويقول هنري كسنجر بصدد 
بعيدة املدى قادرة على ضـــــــــرب الشـــــــــرق األوســـــــــط ومعظم أوراب الوســـــــــطى، وهو يطور 

درات نووية ســرية ابســتخدام تكنولوجيا مزدوجة مع الغرب مع بعض الدعم من روســيا ق
 32ابلرغم من توقيعها على معاهدة احلد من انتشار األسلحة النوية".

ويضــــــــيف كســــــــنجر ملواجهة التحدي اإليراين أنه: يتعني على الوال�ت املتحدة 
غوط معقولة الدبلوماســية بضــبذل جمهود رئيســي للتوصــل إىل إمجاع عرب األطلســي يربط 

ومقرتحات دبلوماســــــــــــــية متفق عليها جتاه إيران، إبتباع ســــــــــــــياســــــــــــــة اثبتة ومتماســــــــــــــكة 
 33وتصاحلية"

 ويتفق برجنسكي مع كسجنر، يف هذا الطرح.

دة ســــتزيد الشــــراكة النشــــطة بني الوال�ت املتح« ":إذ يقول يف كتابه "االختيار
واالحتاد األورويب من فرص حتول إيران يف �اية املطاف من "غــــــــــــــــول" إقليمي إىل عامل 

 ».استقرار يف املنطقة

"ســـتكون جممل املنطقة املصـــدرة للطاقة أكثر اســـتقرارا إذا أعيد دمج  ويضـــيف:
ريته حنو مع العاملي واســــــــــتئناف جمتمعها مســــــــــإيران هي املراكز اجلغرافية للمنطقة يف اجملت

أن الوال�ت املتحدة تســـــــــعى إىل عزل إيران... لذا يف #احلداثة، وذلك لن حيصـــــــــل طاملا
هذه القضــــية ســــوف ختدم امريكا مصــــاحلها االســــرتاتيجية بشــــكل أفضــــل إذا ما اتبعت 

 34اوراب"

- 72 - 
 



 

   #

األمريكية  ةلقد تعددت األســباب اليت شــكلت حمور األزمة يف العالقات اإليراني
 وميكن حتديدها فيما يلي:

موقف إيران من غزو العراق حيث سامهت يف مساعدة النظام العراقي للتصدي للغزو -أ
 األمريكي وعالقاهتا ابلتيار الشيعي يف العراق.

امللف النووي االيراين الذي يعترب حمددا رئيســـــــــيا يف طبيعة ومســـــــــتقبل العالقات بني -ب
 الطرفني.

ـــــــــــــ ام السياسي اإليراين، ذو البعد الديين والذي يبدي العداء الصريح لقيم النظ طبيعة-جـ
الغرب، وهو مــا دفع الوال�ت املتحــدة وحىت االحتــاد األورويب إىل الــدعوة لتغيري النظــام 

 35يف إيران حبجة حقوق االنسان والدميقراطية.

 :افريقيا- 3

"هل حتتاج أمريكا على ســـــــياســـــــة خارجية؟ ان  كتابه:يقول هنري كســـــــنجر يف  
الســـــياســـــة األمركية يف افريقيا هي وســـــيلة إلزالة آاثر املاضـــــي املمثل يف اجلذور االفريقية 

ن مشــــاكل أ ســــابقة كمالقســــم هام من املواطنني االمريكيني الذين اســــتبعدوا يف مراحل 
 36القارة املعاصرة متثل حتد� لعامل يطمح إىل بناء نظام عاملي"

وراح كســـــــــــنجر يعدد املشـــــــــــكالت االجتماعية واالقتصـــــــــــادية اليت تعرفها القارة 
 السوداء من:

 ضعف النمو االقتصادي.  •
 حلروب األهلية واإلابدة اجلماعية للسكان. •
 تفشي الفساد. •
 انتشار العصاابت واجلرمية املنظمة. •
 غسيل األموال ومتويل اجلماعات االرهابية. •
 خاصة. كاإليدز  تفشي األمراض بصورة كارثية •
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ويرى كســـنجر أن افريقيا ال تشـــكل مصـــاحلا جيوســـياســـية كبرية ألمريكا غري ان 
التاريخ يفرض عليها ان تلعب الدور الرئيسي يف تنظيم اجلهد اجلماعي ودعم املنظمات 
الدولية ملواكبة مشكالت القارة وتطويرها خاصة يف ظل ضعف االستثمارات األمريكية 

 37التجارية معها مقاربة ابلقارات األخرى.هبا وضعف املبادالت 

لقارة اوبدورها تتحدث كونداليزارايس عن جهود الوال�ت املتحدة األمريكية يف 
"لقد عملت اإلدارة األمريكية على مســــــــــاعدة الزعماء الدميقراطيني يف  وتقول: االفريقية

 حماربة مرض مهت يفالكثري من دول افريقيا مثل: غا�، ليبري�، مايل، موزنبيق، كما ســـــا
االيدز يف إطار جمهود غري مسبوق قائم على القوة والرؤية النافدة والرمحة وكانت شريكا 
نشــيطا يف حل الصــراعات بدءا من إبرام اتفاقية الســالم الشــامل اليت أ�ت الصــراع بني 
مشال الســودان وجنوبه، ومرورا مبشــكلة البحريات الكربى، وانتهاء إبرســال قوات تدخل 

 38�اء الصراع يف ليرب�إل

وتنطلق نظرة الوزيرة األمريكية الســــــابقة من موقع القطب املهيمن الذي يســــــعى 
الكون ليس  العامل، والتدخل يف شـؤون#على االضـطالع مبسـؤولياته يف حتقيق السـالم يف

حسب ما تقتضيه املصاحل االسرتاتيجية واملادية فقط، بل مبا متليه االلتزامات األخالقية 
 الرمزية اليت ال ترتك جماال للشك يف قوة الوال�ت املتحدة قدرهتا على تسيري العامل. و 

وخالصــــــة القول: إن ســــــعي الوال�ت املتحدة االمريكية إىل إبقاء ســــــيطرهتا على 
يف ظل تنامي قوة الدول الصاعدة يف كل القارات وعلى كل املستو�ت يدفعنا إىل  العامل

 التايل:التساؤل 

التوجه حنو عامل متعدد االقطاب، أم هو تراجع منظم يبقي على الوال�ت هل هو 
 حدة قطبا مهيمنا مهما كان األمر؟املت

 خامتة:
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بظهور و مســتقبل الوال�ت املتحدة املرتبط بتحوالت الســياســة الدولية  إن اســتشــراف   
 لسياسية،وا واملشكالت االجتماعيةاالقتصادي  متعلقة ابلرتاجع رئيسية داخلية حتد�ت

 وزعالتقليدية نتيجة تإىل صـــــــــــــــعود قوى جديدة ابإلضـــــــــــــــافة إىل القوى  وخارجية راجعة
 اجليوسرتاتيجية والتطورات التكنولوجية. وتغري املعطياتعوامل القوة 

بطــة مرترئيســـــــــــــــيــة    األمريكيــة حتكمــه حمــدداتالوال�ت املتحــدة  أن مســـــــــــــــتقبــلكمــا   
 ة منعلى الســاحة الدولي وبقدرات منافســيها جهة،ســياســتها اخلارجية من    بتوجهات

 وتصـــــــــــــــور االحتمــاالتيــدفعهــا إىل التكيف مع معطيــات الواقع  وهو مــا أخرى،جهــة 
 الغد.املمكنة اليت قد متيز عامل 

ملهيمن، ااملفرط للقوة العســــــــكرية آاثرا ســــــــلبية على موقع القطب  ترك االســــــــتخداملقد 
سيلة قطاب أبسلوب العمل اجلماعي أحسن و يف قيادة العامل املتعدد األ وأصبح التفكري
 .للبقاء يف الر�دة

 اهلوامش:

إعادة التفكري يف املصــــــلحة القومية، واقعة أمريكية من أجل عامل ، كونداليزارايس-1
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